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Anna Kuceł 

Ir vērts meklēt jaunus risinājumus 

(Žešuva, Polija 2019) 

Anna Kuceł ir matemātikas skolotāja Głogów Małopolski 

pamatskolā. Skolotājai ir liela pieredze darbā ar bērniem. Viņa ir 

beigusi pedagoģiskās studijas Wyższa Szkoła Pedagogiczna 

Rzeszów. Par skolotāju viņa strādā 22 gadus.  

Anna māca matemātiku VI klasē. Klasē mācās 20 skolēni: 6 ir ļoti 

talantīgi studenti, kuri piedalās konkursos, bet pārējie skolēni nav 

ieinteresēti mācību priekšmetā, un 8 studentiem ir psiholoģiskās un 

pedagoģiskās klīnikas atzinums par prasību pielāgošanu, 2 no tiem 

ir diagnosticēta ADHD. 

 Skolotājai nācās saskarties ar dažādām problēmām. Pirmā no tām ir zemie matemātikas 

sasniegumi skolēnu vidū (šī problēma attiecas uz visiem skolēniem, izņemot 6 - ļoti talantīgos). 

Nākamā problēma bija tā, ka jāmaina skolēnu un viņu vecāku viedoklis par matemātiku kā “grūtu” 

mācību priekšmetu, tas skolēnos radīja motivācijas trūkumu mācīties. Faktam, ka skolēni neredzēja 

nepieciešamību ikdienā izmantot matemātiku, bija ievērojama ietekme. Mūsdienās bieži trūkst 

ieraduma mācīties sistemātiski un nostiprināt zināšanas, kas matemātikā ir ļoti svarīgi un atvieglo arī 

humanitāro zinātņu priekšmetu apguvi.. 

 Anna saskatīja daudz problēmu un viņa arī zināja, ka daudzās skolēnu ģimenēs pastāv eiro 

bāreņu problēma vai ka daži no skolēniem dzīvo jauktās un šķirtās ģimenēs, tāpēc viņai bija 

jāuzņemas iniciatīva šo problēmu risināšanā. 

 Skolotāja piedalījās dažādās apmācībās, kas viņai palīdzēja veikt īpašas darbības. Anna 

meklēja zināšanas pedagoģiskajā literatūrā un internetā. Viņa daudz sarunājās ar skolēnu vecākiem, 

kā arī saņēma palīdzību no skolas konsultanta un citiem skolotājiem, kuri šo klasi labi pārzina. 

Skolotāja zināja, ka efektīvas mācīšanas panākumu atslēga ir darba individualizēšana stundas laikā, 

kā arī izglītības uzdevumu dažādība un personalizācija. Bērniem ātri paliek garlaicīgi, tāpēc viņiem 

ir nepieciešami dažādi stimuli, kas palīdzētu koncentrēties. Šajā gadījumā lieliska ideja bija digitālo 

rīku izmantošana (digitālā rokasgrāmata, GeoGebra, lietojumprogrammas, piemēram, vietnē 

www.learningapps.org, viktorīnas, piemēram, vietnē www.quizizz.com un citi) un citi didaktiski rīki.  
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 Šis darbības veids ir veicinājis skolēnu lielāku iesaistīšanos matemātikas stundās un 

uzlabojis sasniegumus. Turklāt Anna organizēja papildu nodarbības mazāk talantīgiem skolēniem, lai 

aizpildītu zināšanu trūkumu. Viņa arī mudināja talantīgos skolēnus palīdzēt mazāk apdāvinātiem 

skolēniem. Viņa pielika daudz pūļu, lai motivētu skolēnus aktīvi piedalīties nodarbībās. Skolotāja 

Anna zināja, ka uzslavas ir ļoti svarīgas katram skolēnam, tāpēc viņa centās saskatīt vismazākos 

panākumus un slavēja skolēnus par šiem sasniegumiem. Viņa izmantoja dažādas apbalvošanas 

formas: jaukas uzslavas, labas atzīmes, plusiņi, attēli, kalendāri, “iedrošinājumu un motīvu” 

(smieklīgas matemātikas uzlīmes). Viņa centās pārliecināt skolēnus, ka matemātika ir nepieciešama 

ikdienas dzīvē un ka mācīšanās var būt patīkama. Beigās viņa centās pārliecināt skolēnus strādāt 

sistemātiski un iegūtās zināšanas atkārtot. 

Skolotāja pamanīja, ka no dažādajām metodēm, kuras viņa ir izmantojusi, īpaši veiksmīgi izrādījās 

digitālie rīki. Turpretī, tradicionālie rīki vairs nebija tik efektīvi. 

Anna uzmanīgi vēroja skolēnu uzvedību un progresu matemātikas stundu laikā, kā arī 

papildnodarbību laikā. Daudz zināšanu par studentu prasmēm, viņai sniedza atzīmes no kontroldarbu, 

īso kontroldarbu, viktorīnu un citām aktivitāšu vērtējumi. Vēlamo rezultātu viņa sasniedza salīdzinoši 

ātri – pusgada laikā. 

 

Visi skolēni pabeidza 6. klasi, turklāt, salīdzinot vērtējumus par pirmo pusgadu un gada beigās, 

skolēni bija ļoti pozitīvi pārsteigti. Ir palielinājies apmierinošu un labu vērtējumu skaits, kā arī 

samazinājies neapmierinošo vērtējumu skaits. Skolēni atbrīvojās no stresa, kas saistīts ar matemātiku. 

Skolotāja ievēroja, ka stundu laikā skolēni ir atvērtāki un aktīvāki. Visbeidzot, viņi noticēja savām 

spējām un sāka mācīties arvien labāk un apmeklēja papildus nodarbības matemātikā. Skolēni 

iesaistījās arī dažādās papildu aktivitātēs. Viņi ar lielu entuziasmu palīdzēja skolotājai organizēt 

pasākumu “Tikšanās ar matemātiku”.  
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Kāds ir viņas vēstījums citiem skolotājiem? 

„Nebaidieties meklēt jaunus risinājumus, lai uzlabotu sava darba apstākļus un iedrošinātu bērnus 

būt veiksmīgiem.” 
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Atgriezeniskās saites jautājumi: 

1. Kāds ir skolēnu iemesls grūtībām/nepatikai matemātikas apguvē? 

2. Kādus rīkus skolotājam būtu jāizmanto,lai motivētu skolēnus būt aktīviem? 

3. Vai skolotājs var pamanīt skolēnu nelielos sasniegumus un uzslavēt viņus par tiem? 
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